
DJCONSOLE RMX2  و DJUCED™  بدء تشغيل
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تطبيقا ™DJUCED و VirtualDJ LE مثبتان عىل النظام الخاص بك.

7- اللوحة الرئيسية
8- تعيين عجالت التمرير

)تمكين/تعطيل وتعيين الحساسية(
9- ضبط تخفيف مستوى الصوت

10- تكوين التالشي المتداخل

4- تشغيل/إيقاف تشغيل كتم 
الصوت

5- عنصر التحكم في القناتين 4-3 
)إخراج سماعات الرأس( 

6- تحديد نوع اإلدخال

1- موازنة القنوات 1-2 )دمج 
اإلخراج(

2- تشغيل مستوى صوت القناتي
)Main( 2-1 و )Booth( 2-1
3- قفل/إلغاء قفل مستوى صوت 

القناتين يمين ويسار

يتوفر المزيد من المعلومات )منتديات وبرامج تعليمية ومقاطع فيديو...( على موقع  
www.HERCULESDJMIXROOM.com
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التوصيالت 1 - توصيل سماعات الرأس ومكبرات الصوت

بالكمبيوتر   DJConsole Rmx2 بتوصيل  قم 
.USB باستخدام كابل

من  الطاقة  محول  وكابل   USB كابل من  كال  أدخل 
خالل الخطاف لمنع فصلهما دون قصد.

قم بتوصيل محول الطاقة.

.On على On/Off أخيًرا، قم بتعيين مفتاح

باستخدام لالستماع مناسب الصوت مستوى أن من تأكد الرأس، سماعات توصيل عند
بخفض وقم الرأس، سماعات ارتداء قبل موسيقى مقطع بتشغيل قم أي :الرأس سماعات

.للغاية مرتفًعا الرأس سماعات من الخارج الصوت كان إذا الصوت مستوى

.XLR فقط في مستوى خرج Main يتحكم مقبص مستوى الصوت الرئيسي
أو   RCA بمداخل  المزودة  السماعات  مع  مم،   6.35 jack إلى   XLR كابلي  توصيل  يمكنك 

6.35 مم. jack
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2 اللوحة األمامية/العلوية: سماعات الرأس

اللوحة الخلفية: مكبرات الصوت



2 - توصيل مصادر الصوت

مشغالت األقراص المضغوطة أو أجهزة إسطوانات الفينيل: قم بتعيين المفتاح إلى Phono إذا كان 
جهاز إسطوانات الفينيل به سلك أرضي. واضبط مستوى اإلدخال في لوحة التحكم.

الميكروفون: يمكنك توصيل ميكروفون متوازن أو غير متوازن.

3 -  تحميل الموسيقى في 
DJUCED™

ية لالستعراض خالل المجلدات والملفات ال ت .استخدم األزرار ال

فات الموسيقى الخاصة بك على الكمبيوتر. يه مل 1.3 استعرض إلى الموقع المخّزنة ف

2.3 بعد تحديد مقطع صوتي، اضغط على Load A  لتحميل المقطع الصوتي على المجموعة A، أو 
ا بتحليل  ًي ائ ق ل اضغط على Load B لتحميل المقطع الصوتي على المجموعة B. سيقوم ™DJUCED ت

لمقطع الصوتي الذي قمت بتحميله. يقة( ل دق BPM )عدد الدقات في ال

يتيح لك ™DJUCED تشغيل أشهر تنسيقات ملفات الصوت )mp3 و wav و wma و ...aif ( إذا 
م يتم التعرف بشكل صحيح على تنسيق الملف في  تم تثبيت برنامج الترميز على جهاز الكمبيوتر. إذا ل

برنامج المعني. Windows Media Player ،iTunes... فقم بتحديث إصدار ال

لللعلللراض خللالل  االسلللت
أو  قائمة  المجلدات 

فات خالل المل

في ™DJUCED: انتقل 
إلى مستكشف المجلدات /

توسيع/طي بنية شجرة 
مجلد

قائمة  إلى  الوصول 
د الملفات في مجل



-  معاينة مقطع صوتي  4

تقوم  الذي  الصوتي  المقطع  )بعد  تشغيله  المراد  التالي  الصوتي  المقطع  تحضير  المعاينة  لك  تتيح 
ا للمستمعين(. يمكنك استخدام المعاينة لمزامنة المقطع الصوتي التالي المراد تشغيله،  ًي بتشغيله حال
ا عند نقطة محددة بحيث يبدأ التشغيل من هذا الموضع المحدد. كما  أو إليقاف المقطع الصوتي مؤقًت
 يمكنك وضع عالمة، مما يتيح لك بدء تشغيل المقطع الصوتي من هذه النقطة )الرجاء مراجعة القسم

.)CUE 8 - وضع نقطة

تالي على  1.4  إذا كنت تقوم بتشغيل مقطع صوتي على المجموعة A، وتريد معاينة المقطع الصوتي ال
.B المجموعة

.Cue إلى Cue to Mix 2.4   تعيين مقبض

للرأس  ال سماعات  على  الصوت  مستوى  4.4  إاضبط 
 .Vol +/- باستخدام مقبض

الصوتي  المقطع  بتحضير  وقم   .B المجموعة  على  نته  معاي المراد  الصوتي  المقطع  تشغيل  ابدأ    5.4
)مزامنة المقطع الصوتي، وضع عالمة...(.

3.4  اضغط على الزر  الموجود على المجموعة B )المجموعة التي تم تحميل المقطع الصوتي المراد 
يها(. نته عل معاي



-  مزج المقاطع الصوتية  5

6 - مسح مقطع صوتي

مزج المقاطع الصوتية يعني ربط األغاني، واحدة 
تلو األخرى، دون أي فجوات أو فترات صمت بينها.

له،  تشغي الجاري  الصوتي  المقطع  نهاية  قبل   5.5
ابدأ تشغيل المقطع الصوتي الذي تم تحميله على 

.B المجموعة

وضللع  لتمكين  للللزر   ال للى  عللل 1.6    اضللغللط 
 Scratch

على  تحميله  تم  صوتي  مقطع  تشغيل  للدأ  اب  2.6
المجموعة A، مثالً. 

4.6 اضغط ألسفل قليالً على عجلة التمرير...

يمين  إدارة عجلة التمرير برفق إلى ال م ب 5.6 ... وق
تالي، أعلى من دقة أو دقتين  وإلى اليسار بشكل مت

على سبيل المثال.

3.6 ضع يدك على عجلة التمرير على المجموعة 
A، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

المستعرض  المقبض  حرّك  تقال،  االن إلجراء    7.5
المقطع  تشغيل  يتم  التي  المجموعة  تجاه  ا  تدريجًي
إلى  الحالة،  هللذه  للي  )ف يها  عل الجديد  الصوتي 

يمين(. ال

م  ق للاع،  للق اإلي درجللة  بنفس  تقال  االن لضمان   6.5
الذي  لمسار  ل يقة  دق ال في  الضربات  عدد  بمزامنة 
يقة  دق له. اضبط عدد الضربات في ال تستعد لتشغي
لمسار الموجود  يقة ل دق ليالئم عدد الضربات في ال
على الحامل أ باستخدام أداة تالشي درجة الصوت 
لمسار مع  يقة ل دق )1(. أو اضغط على الزر  ال
لمسار الذي ينتهي  يقة ل دق قيمة عدد الضربات في ال

)على الحامل أ(.

قد قمت بتحميل مقطع واحد على كل قرص  1.5 ل
تدريجي  دوار )أ و ب(. حدد مواضع أدوات الخفض ال

اه.  للصوت كما هو موضح أدن

 A( 2.5 بعد تحميل مقطع صوتي إلى كل مجموعة
بدأ بتشغيل المقطع الصوتي على  وB(. يمكن أن ت

.A المجموعة

3.5 قم بضبط مستوى الصوت في سماعات الرأس 
باستخدام األزرار.

4.5 حدد المعاينة على القرص الدوار ب )الرجاء 
مراجعة 3. معاينة مقطع(.

A B

A B

1 2



-    التأثيرات والحلقات والعينات  7

التأثير هو مرشح )أو مجموعة مرشحات( يعمل على تعديل الصوت والصدى وارتداد الصدى...
التكرار هو جزء من مسار تقوم بتحديد بدايته ونهايته ويتم تشغيله بشكل متكرر.

العينة هي صوت قصير يمكن تشغيله بمفرده أو مع عينات أخرى، مع الموسيقى أو بدال من الموسيقى، 
ويمكن تشغيلها كتكرار أو مرة واحدة فقط )ويعرف هذا باسم "أغنية قصيرة"(.

له   م تحميله وتشغي أثير على مقطع ت 1.7  تطبيق ت

يتوافق ترتيب التأثيرات مع أرقام اللوحات. لوحة 1 = التأثير 1، لوحة 2 = التأثير 2، لوحة 3 = التأثير 
3، لوحة 4 = التأثير 4.  

م تحميله وتشغيله لها من مقطع ت قة وتشغي 3.7 إنشاء حل

.Effect اضغط على الزر  ليضيء مؤشر

.Loop اضغط على الزر  ليضيء المؤشر

عند تشغيل مسار، اضغط على اللوحة 1 إلنشاء بداية التكرار )أو نقطة "بداية التكرار"( ثم اضغط على 
اللوحة 2 عند الوقت الذي تريد عنده تحديد نهاية التكرار )أو نقطة "نهاية التكرار"(.

استخدم الخطوط الرأسية في ™DJUCED )خط واحد = ضربة واحدة( إلى جانب الموسيقى الجاري 
تشغيلها لمساعدتك في تحديد أفضل مكان لنهاية التكرار. في الوضع EZ )"سهل"(، يتم إنشاء التكرار 

على عدد ضربات زوجي )وليس فردي(.
يقوم ™DJUCED بتشغيل جزء من المسار كتكرار. اضغط على اللوحة 2 للخروج من التكرار والرجوع 

إلى التشغيل العادي.

تكرار. لوحة 5 لمضاعفة طول ال تكرار إلى نصفين وال تقسيم طول ال لوحة 3 ل اضغط على ال
م تحميله وتشغيله 2.7  تشغيل عينة على مقطع ت

يتوافق رقم اللوحة مع عينة معينة.
.Sample اضغط على زر  ليضيء مؤشر

اضغط على لوحة واحدة أو أكثر لتشغيل العينات.
مرة  اللوحة  ى  عل فاضغط  كتكرار،  العينة  تشغيل  تم  إذا 
العينة  تشغيل  يتم  م  ل وإذا  العينة.  تشغيل  إليقاف  أخرى 
كتكرار )أي تم تشغيلها مرة واحدة كأغنية قصيرة(، فإن 
مدة اإلضاءة الخلفية للوحة تتوافق مع طول العينة: تكون 
قصيرة مع الصوت القصير مثل نقرة طبلة، وأطول لعينة 

موسيقى قصيرة مثال .ً

متعددة  لوحات  أو  واحد  أثير  ت لتطبيق  واحدة  لوحة  على  اضغط 
ابلة في  أثيرات المق ت أثيرات. يتم عرض ال ت لتطبيق مجموعة من ال

DJUCED™

÷2 X2



-  تحديد نقطة رمز  8

-  إنشاء قائمة تشغيل  9

نقطة الرمز هي عالمة يمكنك وضعها في مقطع موسيقى. فهي تتيح لك بدء تشغيل المقطع من هذه 
النقطة.

1.8 اضغط عىل الزر  لتحديد نقطة رمز يف املقطع الذي تم تحميله عىل القرص الدوار أ، عىل سبيل املثال.

Hot Cue ميكنك وضع حتى 4 عالمات، املعروفة بنقاط

ليضيء  للزر   ال على  ضغط   2.8
. Cue المؤشر

ام  ي ق فعالة 2 وهكذا. بمجرد ال فعالة 1 واللوحة 2 لوضع اإلشارة ال 3.8 اضغط على اللوحة 1 لوضع اإلشارة ال
إلى  إلى 4 للوصول  اللوحات من 1  بذلك، تكون في وضع Hot Cue ،عليك سوى الضغط على إحدى 

لة في المسار. اب العالمة المق

عند الضغط على الزر  ، يبدأ التشغيل من نقطة الرمز األخيرة التي حددتها في المقطع. 

اضغط على  )™DJUCED في ( 
لحذف نقطة رمز. 

ى المفتاح SHIFT ثم اضغط على إحدى  في DJConsole RMX2: في وضع Hot Cue، اضغط عل
اللوحات المقابلة لنقطة Cue التي تريد حذفها.

حدد أحد المقاطع الصوتية التي تريد إضافتها إلى 
قائمة التشغيل، باستخدام هذه األزرار.

د الذي يحتوي على مقاطع  ارجع إلى المجل
الموسيقى الخاصة بك، باستخدام هذه األزرار:

في ™DJUCED ، حدد مسارًا أو أكثر باستخدام 
الماوس.

المفتاح  ى  عل االستمرار  مع  الضغط  طريق  عن 
SHIFT على لوحة المفاتيح بالكمبيوتر الخاص 
ية. قم بسحب  بك، يمكنك تحديد عدة ملفات متتال
الملفات المحددة وإفالتها في قائمة التشغيل التي 
 My" ،ة�� ��ح��ال ��ي��ه ه���ذه ال ��إن��ش��ائ��ه��ا )ف ��م��ت ب ق

  .)"Playlist

 iTunes تشغيل  ��م  ��وائ ق ع��رض  ��ًض��ا  أي يمكنك 
الخاص بك عن طريق توسيع المجلد المقابل في 

مستكشف المجلدات.

 يظهر الزر  على اليسار.

 انقر فوق الزر  إلنشاء قائمة تشغيل. أدخل 

م انقر فوق OK )موافق(.   قائمة التشغيل، ث ا ل اسًم

د  تظهر قائمة التشغيل الجديدة في المجل
.Playlists


